
Besluitenlijst gemeenteraad 31 mei 2018

Raad voltallig: nee (zie bijlage)

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderhede
n 1

Stemming

1. Opening en 
vaststelling agenda

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van PvLM wordt 
hamerstuk 5.1, een 
bespreekstuk.
De SP dient twee moties vreemd 
aan de agenda in. 
Toegevoegd worden:
Agendapunt 7: Individuele 
studietoeslag voor studenten 
met een beperking
Agendapunt 8: Minimumloon 
voor iedereen.

2. Besluitenlijsten van 
de 
raadsvergaderingen 
van 28 maart en 
17 mei 2018

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vragenhalfuur De VVD stelt vragen over 
Doetinchem in de top 100 van 
onveiligste gemeenten.

LBD stelt vragen over veiligheid 
naar aanleiding van de misdaad 
enquête
Toezegging
De raad wordt betrokken aan de 
voorkant van het proces van de 
nota integraal veiligheidsbeleid.

1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering
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De PvdA, stelt vragen over de 
wachttijden voor sociale 
huurwoningen.

LBD stelt vragen over General 
Data Protection Regulation
De aanvullende vraag van de SP 
over belemmeringen door de 
informatiebeveiligingseisen voor 
de gemeente, neemt de 
wethouder mee.

De PvdA stelt vragen over 
jongeren met studiefinanciering 
die willen bij lenen en hulp door 
budgetbeheer.

4. De Achterhoek werkt 
door 2.0

1. In te stemmen met voorgestelde 
doorontwikkeling van de regionale 
samenwerking zoals geformuleerd in bijlage 1 
‘De Achterhoek werkt door 2.0’, versie 11 april 
2018.

2. Hiertoe in te stemmen met de voorgestelde 
wijzigingen van de samenwerkingsregeling, 
resulterend in de Samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek (24ste wijziging).

3. Het college toestemming te geven om ook in te 
stemmen met de 24ste wijziging van de 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

4. Als zienswijze aan het algemeen bestuur 
kenbaar te maken, dat de raad van 
Doetinchem geen wensen en bedenkingen 

Amendement (verworpen) SP 
over raadgevend referendum 
over Regio Achterhoek.

Stemverklaring amendement
GBD: de fractie vindt een 
referendum op dit onderwerp 
niet relevant.

Amendement
Voor:
SP, LBD
Tegen:
De overige 
fracties

Voorstel
Tegen:
SP
Voor:
De overige 
fracties
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heeft over de begroting 2018 en de 
1e begrotingswijziging 2018 van de Regio 
Achterhoek, ten behoeve van besluitvorming 
door het algemeen bestuur op 11 juli 2018.

5. De secretaris/directeur van de Regio 
Achterhoek opdracht te geven tot het laten 
uitvoeren van een evaluatie van de nieuwe 
werkwijze door een externe partij, 2 jaar nadat 
deze formeel van start gaat. Hiertoe van 
tevoren in het algemeen bestuur 
evaluatiecriteria te benoemen.

5. Hamerstukken
5.1. Bestemmingsplan 

‘Ringweg 4 en 4a 
(herstel) – 2018’

1. Het bestemmingsplan ‘Ringweg 4 en 4a 
(herstel) - 2018’ vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemverklaringen
SP: door de vragen van mevrouw 
Putman en de garanties van de 
gemeente via de wethouder, zal 
de fractie in dit geval 
voorstemmen. Maar de SP 
betreurt wel dit hele proces.
GL: voor deze fractie geldt iets 
soortgelijks, maar zij wil ten alle 
tijden ruimte bieden aan 
kleinschalige landbouwvormen.

Unaniem

5.2. Bestemmingsplan 
‘Tuinstraat 6 - 2017’

1. Het bestemmingsplan ‘Tuinstraat 6 - 2017’ vast 
te stellen.

2. Het beeldkwaliteitsplan ‘Tuinstraat 6 
Gaanderen’ vast te stellen’ en deze integraal 
onderdeel uit te laten maken van de 
Welstandsnota Doetinchem.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Akkoord bij 
hamerslag

5.3. Versterking rol van 
de raad op sturing 

1. Laborijn te verzoeken de informatie vanuit 
Laborijn aan te vullen met informatie over 

Akkoord bij 
hamerslag
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Laborijn werkwijzen.
2. Tijdens de twee bijeenkomsten per jaar van 

Laborijn met de raden ook te spreken (a) over 
de wijze waarop Laborijn werkt, wat die 
werkwijze betekent voor hun cliënten en hoe die 
ervaren wordt en (b) over ontwikkelingen die 
afkomen op Laborijn en deze bijeenkomsten te 
koppelen aan de p&c-cyclus.

3. Aan de bijeenkomsten van Laborijn te koppelen 
bijeenkomsten van de gezamenlijke raden met 
de bestuurders van Laborijn.

4. De bijeenkomsten van Laborijn en eventueel de 
bijeenkomsten met de bestuurders (mede) te 
laten voorbereiden door een raadswerkgroep.

5. De raadswerkgroep te laten bestaan uit vier 
raadsleden per raad (twee coalitie, twee 
oppositie) en te laten ondersteunen door de 
raadsgriffiers.

6. Ten behoeve van de raadswerkgroep vier 
raadsleden aan te wijzen als lid.

5.4. Jaarstukken 2017 en 
zienswijze begroting 
2018 GGD Noord- en 
Oost-Gelderland

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 
2017 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

2. Geen zienswijze in te brengen over de concept-
Programmabegroting 2019 van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland en de GGD daarover te 
informeren.

3. Een zienswijze in te brengen over drie 
beleidsvoorstellen die aanleiding geven voor de
1e begrotingswijziging zodra de begroting is 
vastgesteld, te weten dat wij ons kunnen vinden 
in de voorstellen, maar daarbij aandacht vragen 
voor:

Akkoord bij 
hamerslag
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- een efficiënte uitvoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma;

- een inspanning van de GGD om de 
resultaten van E-movo op het mbo en 
praktijkonderwijs aan gemeenten terug te 
koppelen.

5.5. Programmabegroting 
Erfgoedcentrum 
2019-2022

1. In de zienswijze op de concept-
meerjarenbegroting 2019-2022 van het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) 
geen wensen en bedenkingen te formuleren.

2. Het dagelijks bestuur van het ECAL te 
informeren met dit raadsbesluit.

Akkoord bij 
hamerslag

5.6. Jaarrekening 2017, 
kadernota 2019-
2022 en begroting 
2019 VNOG

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 
VNOG.

2. Kennis te nemen van de kadernota 2019-2022 
VNOG.

3. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien 
tot het indienen van een zienswijze op de 
begroting VNOG 2019-2022.

4. De VNOG te informeren overeenkomstig 
bijgevoegde conceptbrief.

Akkoord bij 
hamerslag

5.7. Gebouwaanpassinge
n stadhuis en 
Zorgplein

1. Een krediet van € 382.500 beschikbaar te 
stellen voor het realiseren van de fysieke 
gebouwaanpassingen.

2. Een krediet van € 81.000 beschikbaar te stellen 
voor het realiseren van meubilair/inrichting
- de kapitaallasten van € 23.000 van deze 

kredieten als volgt te dekken:
1. huuraanpassing Buurtplein;
2. facilitaire dienstverleningsovereenkomst 

met Buurtplein aanpassen;
3. energiebesparende maatregelen 

Stemverklaring
PvdA: de fractie vindt de kosten 
zodanig hoog, eigenlijk 
belachelijk hoog, dat zij tegen 
stemt.

Akkoord bij 
hamerslag, 
de PvdA 
wordt geacht 
te hebben 
tegengestem
d 
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realiseren;
4. regulier exploitatiebudget voor ruimtelijke 

inrichting te verlagen.
3. Hiertoe de 87ste begrotingswijziging 2018 vast te 

stellen.
5.8. Diverse 

benoemingen 
raadsperiode 2018-
2022

1. Kennis te nemen van de door het college 
vastgestelde vertegenwoordigingen, conform 
onderstaand overzicht.

2. De onderstaande overige 
vertegenwoordigingen vast te stellen.

3. De onderstaande invulling van de diverse 
raadsfuncties vast te stellen.

Vertegenwoordigingen
(door het college 
vastgesteld)
GR Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers (AB)

Wethouder 
M. Sluiter

GR Omgevingsdienst 
Achterhoek (AB)

Wethouder 
F.H.T. Langeveld

GR Laborijn (AB) Wethouder 
E.J. Huizinga 

GR GGD Gelre Ijssel (AB) Wethouder 
E.J. Huizinga

GR Veiligheidsregio Noord 
Oost Gelderland (VNOG) 
(AB)

Burgemeester 
M. Boumans

Amphion NV 
(aandeelhoudersvergadering
)

Wethouder 
M. Sluiter

Buurtplein BV Wethouder 

Akkoord bij 
hamerslag
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F.H.T. Langeveld 
(tijdelijk)

Buha BV 
(aandeelhoudersvergadering
)

Burgemeester 
M. Boumans 
(tijdelijk)

Rozengaarde BV 
(aandeelhoudersvergadering
)

Burgemeester 
M. Boumans 
(tijdelijk)

Skyzone BV 
(aandeelhoudersvergadering
)

Burgemeester 
M. Boumans 
(tijdelijk)

Vertegenwoordigingen
(door de raad vastgesteld)
GR Regio Achterhoek (AB) Burgemeester 

M. Boumans
Vervanger:
Wethouder 
M. Sluiter 
(tijdelijk)

EUREGIO Burgemeester 
M. Boumans
R.B.J. Veldkamp
W.P. Herngreen
Vervangers:
M.J.G. Wijers
K.A. Kamps 

DOS (Doetinchem en 
Ontwikkelingssamenwerking
)

K.A. Kamps
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Doetinchems Fonds 
Gemeentespaarbank

Burgemeester 
M. Boumans
P.J.A.O.M. Moors
E. Koçyigit
C.F.P.M. van Pul

Raadsfuncties
Nestor van de raad J.H.A. Putman
Vicevoorzitter raad J. Berends
Tweede vicevoorzitter raad S. Kroon
Voorzitters beeldvormende 
raden

J. Berends 
S. Kroon
H. Dales
E.M.J. Boerwinkel
Reserves:
W.P. Herngreen
E. Koçyigit

Werkgeverscommissie J. Berends 
(voorzitter) 
R.G.M. Hummelink
A.M. Wenneker
G.P. Pontier
H.L.G. Moïze de 
Chateleux

Commissie 
klankbordgesprekken 
burgemeester

J. Berends 
(voorzitter)
S. Kroon 
(vicevoorzitter)
Overige 
fractievoorzitters 
(leden)

Commissie voor het M.E.G. Rütten
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onderzoek op de 
geloofsbrieven

R.L. Giesen
M.E. de Jong
Reserve:
P.J.M. Gerritsen

Raadswerkgroep Laborijn
(Doetinchemse 
vertegenwoordiging)

S. Kroon
W.P. Herngreen
P.J.A.O.M. Moors
M.E. de Jong
Vervangers:
P. Hilferink
H. Dales

6. Ingekomen brieven Het antwoord op briefnummer 2 
komt ter inzage voor de raad.

7. Motie Individuele 
studietoeslag voor 
studenten met een 
beperking

Het college gaat de studietoelage aanpassen tot 
het gemiddelde bedrag van 120 euro per maand

Motie (aangenomen) van SP, 
PvdA, LBD, PvLM over verhogen 
van de studietoelage voor 
studenten met een beperking.

Stemverklaringen
GBD: de fractie vindt het wel 
belangrijk dat ze iets extra 
krijgen, niet omdat het het 
gemiddelde is, en zij zal daarom 
de motie steunen.
D66: de gemeentelijke beleids-
vrijheid maakt dat er in den 
lande tal van voorzieningen zijn 
die van elkaar verschillen. Als we 
dit gaan repareren, dan zijn er 
ongetwijfeld veel meer 

Voor:
CDA, PvdA, 
SP, GL, GBD, 
CU-SGP, LBD, 
PvLM
Tegen:
VVD, D66
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maatregelen die ook 
gerepareerd moeten worden. 
D66 denkt dat dit soort 
maatregelen in een geheel van 
mogelijkheden moet zien. En 
aangezien dat hier niet duidelijk 
is en de onderbouwing van het 
bedrag ontbreekt, stemt de 
fractie tegen.

8. Motie Minimumloon 
voor iedereen

Motie (verworpen) SP over 
minimumloon.

Stemverklaringen
PvLM: zij kan kort zijn, ze heeft 
weinig woorden nodig. Ze wil 
altijd graag meedoen aan de 
voorkant, en in deze dus ook. 
Niet wachten tot beslissingen 
vallen in Den Haag. Aangeven: 
afblijven van het minimumloon 
en het pensioen.
VVD: zonder waardeoordeel over 
de motie, de VVD vindt dat 
landelijke zaken, landelijk 
moeten blijven en daarom stemt 
zij tegen de motie.
CU-SGP: de fractie is ook van 
mening dat het een landelijk 
onderwerp is en daarom stemt 
zij tegen.
GBD: daar kan de fractie zich bij 
aansluiten, zij vindt het op dit 

Voor:
SP, PvdA, 
LBD, PvLM
Tegen:
CDA, VVD, 
D66, GL, 
GBD, CU-SGP
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moment nog een landelijke 
aangelegenheid.

D66: ook zij vindt dat het een 
landelijke aangelegenheid is en 
dat eerst die discussie moet 
worden afgerond.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering
van 12 juli 2018,

griffier                                 voorzitter
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